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A Corupé-]araguá rI r f u �
P�de Socorro

,

A nove rodovia Corupé- que Irafegam diàrtamente população os efeitos da
,

jaraguá do Sul, já em trá- entre ai duas importantes parlllização das öbras. Da'
íego em grande parle de erdedes. \

porque se faz o pedido de
sua extensão, está em pés Bem sebemos da pera- , .

,imo estado de conserva- lização das õbres, para ]
socorro ao S�cretarlo des

ção. O socorro que se pé- constateçãc de contratos Trausportea e Õbras - Eng.
de é pela sue conserveção e empreitadas. Mae, en César Amim Ghanem :Sob.� I
daquele trecho de menos quanto reeltzam a senee pará que eutorlze, pelo me
de 20 km., com 'buracos dor. .medída edmíníetretl-
enormes, ceuseadoi daDOS va, não deveriam postergar Doa, cl conserveção do tre

às c e Q I e n,. S de viaturas os ínreressee maiores da cho em UIO,.

müll e r ��� �i�i�
ia. que tudo íseo não foi BRASILI� (AJB) - O
realizado no tempo de Conselho Nacional de
sua atuação. É verdade. Trânsito decidiu em sue
Entretanto, quala semente reunião plenária, que sõ
que não precisa do tempo mente o Exército' Nacio
para germinar, tornar-se nal poderá usar yaiéulos
adulta e, depois, oferecer 'da côr verde-oliva, não
o� Uutos. Ainda, ontem, havendo decreto espeeí
Jaraguá do Sul, pertencia fico para 08 outros órgão.
a poucos. HOle, esses das Fôrças Armadas.
poucos cederam lugar Decidiu" também, man-
aos muitos anonimos que ter o Parecer 02/70, que :

formam a coletividade considera a placa como
que, por ser anonima, do veiculo e não do pro
progride e se desenvolve. prietário, não podendo,
:0 coroneltsmo entravante deat'l forma, ler retirada
é fantasma que ninguém em caso de venda, a não

Irma""'os respeita maís. Ningue'm ser com autorização do
, mais é obediente ao feudo. Departamento de Trânsito.

Precjlou-se de algúem

'Corag'em t��� e:!��:!a:n�:.itUl��:� B_rasl·:1 FinanciaNe dia 27 de -abril de M"Il' .

t" ,

.

'D' 23 d b'['1 .

,.
du r

..

I d u er que mais a mgiu,
.

',' I,a, . e li ri u timo, 10 s rui , assegura.ß o, 1971 transcorreu o 14 o
ou foi at,hlgido pelo então V·

·

bColaborador dêst,e seme- - '6a: :ffir�, marcou ». v�- ainda, ,a. vtnde d�._ �ma ànQ' de'� flÍl;ec.in;umto d'e (ll!l_,�do (I,e cqjs� dttno88a ' JllD, "i'O�" ...J]firJb �C'.!2,�'iC1I.:i.l� �it",: $IHa ltüor��ol ,_,"'��;I,.,h_-'.�omr:umh�� de.�.rU:lt�J.rQ� :AJ�r;�..fti.Utlr . .J) seu \it1.. terra. Acompaób,amös sua
_

,

pediente, abordando a (a- Idade áo 13. Bar�,lh�o �d! Na�a�s, para abrilhantar as sepáreeimento, na oca- luta, desde 1919, quando O'Brasil pretérldê eon-
mosa novela "Irmãos Co- Gaçad<?res, de JOlßvl�le .a festividades.

.' stão, traumstízou a po- pela primeira vez levan- tribuir diretamente para
regem", atualmente apre- Jaragua do. �ul. A

.• fmalt: �m �alesrra, disse o �en. pnlação local, que tinha tou sua voz, em pröl de o 'desenvolvimento de
sentada pela relevtsãe bre- dade .da VISita, allé�s,. ha C�I� Milton S0i!n�s Meirel- no BOlSO fundador um nossa emancipação, que

varios países sulamerl
slleira. A cerra altura faz ternpo programada nnhe les, que nas proximea ma- líder ínconeeste. O .S8U só veio a se efetivar em caBOS, entre os qua i s
uma comparaçâo com os por finalidade o esrreit�- nobres, a tropa, sob seu ideal, contudo, deixou 1934. Luta que não foi só Agentina, Uruguai, Perú
integrantes da edmtnteira- mente doa laços de arm com!lndo devera, !lcampar raize. prQfundas It se vitória. Muitos insuces- e Ohile, dando in' c i o,
ção jaraguaense" saindo se zade eDtre os compomm- na area de jaragua do Sul, desenvolveram através sos marcaram a trag�tó- assim, ao pr.oce8so de
da seguinte (órma, na in tes d li q d e I a guarnição após os recoQbeci.mentos seQ' sucessores, que

. d '. - substituição da'influencia
� militllf e o govêrno mUDi, f,eitos.

' ria 08 nosS8 emanclpaçao. dOI Esfados Unl'dols nalerpreullção Q,os persona- .. dignificaram Jaraguá do ,

gens principais: O ex Pre- cipal de jàraguá do Sul� Noss. reportagem ano· Sul. Hoje, o nosso muni- Sem contar outras lutas alea. "

feito - Pe d r o Barros; o trlm&poDdo as barreiras tou os seguíntes ofic,iaia, clpio emerge de uma s';1s,tentadas com saer�f�-- Um gr3ve problema de
arual Pre�eito - Geronimo po� venlurll existentes entre com as respectivas ClSPÔ- agro.pastoril e industria CHilS_ de tôdall as qualIfl ,muitol países 'no Oonti
e o Vice - o Delegado militares e civis. A visita sas: TeD. Cél. MiltOD Soa estangnada para um ds. caçoes, e, algumas de nente. é a falta de mer
F ai e ã o. QUGlquer seme- c on 5 to u de h:adicioDöl res (Almdir) de Meirelles, senvolvimento dOR mais cunha pessoal que tam, cado IBterno de grapde.
Ihé'u!Çll, como adv�rtem os cascudlllda, servida nos Comandante do 13.0 B.C.; acentuados. proje�ando' bem ajudaram a '<:oIocar proporções; pa!a. êles,
os film�s� é méra coiçidên- salões do Itajar. Tênis Major Osmar (Ruth) ja· OI!! 554 km,2 de nOS80 a lanh!;' na. fogueira da o merc�d9 brasIleirO po-

, eia, meu irmão.
'

Clube, que COUfou éom a cobse�, S��..'C?mandé:!a!e munieipio Duma área de sobreVivênCia dosl1der.s. de :8ig�ificar uma alter-
_________--'-__':.,:;,""""�=-:. p�,e�ença do Prefeito

_

Mu ,do 13. '!3:.C., MaIor Araml� agro.pecuária que reage Nas rodas . de conV8TS8 nat.va, .•�)�adora. ..

Sch rO'"ed'er ,te'''ßI' n,lclpal, sr. Hans Gerhar� (C�Dcelça�) �arelfa, Duro, sob 08 inf)ux08 benfasejol .aiBda hoje �se lembram E.pee�aliitas b�asIlelMaye!,' e "ra., do MM.. M.Jor me d.l c o Tadeu 'do financiamento bancá- as atitudes de velho Ar-' ros em IDtereamblO com
,. juiz de Direito, dr. Millon (No�li) BreoDy � Ten. rio governamental, o tur Müller. É 'a figura do. ',a Ameriea Latina' saUen-Pôsto de" -Correia 'Cunha. �� Vice Pre.�eifo, Amand08 (Asta) ,Bachtoldt mesmo acontec,endo com lider qua custa apagar. ta� que o cumé�cio ex-

. sr. EugeolO V. Schmockel e Ten. jose BlIhlêl, e Se- a indústria, que se im- É o carvalho que resiste terl?r do lIr';1gual, Para·O Prefeito Aldl)) Pasold' e Sra., do Vice Presidente nhora.
, planta racionalmente " 80 tempo, sabendo.como gual e Bolivia nA? ,chegacomunica que na, :>refeitu- da Câmara Municipal, V�. ��Dlro em brev� �evera pela diversificação, de sabe, que mais, cêdo eu 'DO total � um qu�nt� da.

,ra Municipal de Schroeder reador Haroldo Ristow, do VI!.rl�l�ar-se nova vlslta.dol aeus produtos alcança a mais tarde terá qu'e ceder eXpOl'�áçOeS br�sllelras:.foi instalado um Pôsto de Presidente do Lions, do oflclal� dI;) DOSSO .gI0.rI080 faixa do terceiro parque lugar aos mais oo\"os, o ASSIm, o Brasd poderiaCorreio, !acilirllodo .assim R o t i'1 r y, da Asspciação batalha0, para visita Info! fabril de San,ta Catarina, que, de fáto, está acon' sup?rtar u�a versão r.
a reeepçao e despacho dll Comercial e Industrial, do mal ao nosso parque fabril. além de se transformbr tecendo. AsSim meamo duzlda do Plano Mars-
correspondência que, alé Enc'ar!'�gQ,do do SESI; do numa grande contribu.inte IÍmigoR e admiradores' hall" para 'êSS9S pafses.'agora era "feito em Ouara. sr. dr. R«Hnundo Emmen- 89S c o f r � I do Estado, compareceram �o túm�l� A meoor disponibili�ademirim ou jaraguã do 5ul. d'örfer e Sra., (jo'Or. OU,ido 'E O f·"I·o chegou 'situ'llndo-se em 7.0 lugar, do bravo gu�rr�iro, para d.� recursos (lo BrasIl se-Boni venlos, sopram em Fischer e do sr.' dr. EH· ••• '

' II·' em meio ,de 197 ,mUnici- dinr que na "Pérola do ria -compens,ada pe 1!1direção do município de saldo Leutprecht e Sra. A pios catarinenses. Dir-se- Itapocú" tudo vai bem. tambéDl menor' nece8S1-Schroeder.. reunião tran'scorreu cm Desde o dia 24 de abril 'dade' dos pall\tls 8ul ame-'ambiente extremamente de 1971 que o noss9 Mu-
'. ricanos, em comparaçãocordial, usando da palavrl, nicípio expf'rimenta uma

M U' S :1- C ,O S A tA,
com a' Europa de 1945,

na ocasião, o P r e f e i lo sensive'l quéda na tem- U O, ß: Omos na qual. oa -Estados Uni-
HellDS G. Mayer, o Vic;e- peratura. O termometro 'dOll aplIcaram o Plano. '

Prefeito e o Ten., Cél. que andava tranquila- O financiamento dêsse
Dia 27 do corrente, MHton Soares de Meirel· mente na f,aÍxa Jle ;20/22 O INPS, pelo 16U De- cêntrico e músico tra-

pro/grama de ajuda seria
tran.scorreu mais um ani. les,' entregando o Coman-' gráus, ca{u subitamente part�mento Nacional, es- balhador. ,perfeitàmente exequivel,"ersário do estimado ci- tiàOlle do 13.0 B. C. 'uma para 11 e 7, fazendo y a ciarece, depois de muitas

de vez que as agenciasdadão Fidelis ,Wolf. O flâmula ao Chefe �o Exe- população procurar a dúvidas, que deve ins- Capela Santa L'uzl·a d'o Banco, do Brasil no,

d
. . orever como autônomo 'onataliciliDte é ,dirigente cutivo Jaraguaenle. roupag�m e Inverno. exterior já operam com

de uma das mais impor- NlI oportunidade, o co- Segundo noticias da zona músico profissional, devi'
_ A Capelã de Santa Lu· um' totsl de, recursos de

t .

d d 1� B C'
-

d f t damente registrado na· 6antes industrias lara- man ante o tI.O • ., serrana, - gea 8S or es Zla, di!l 1 de maio de mais de 100 milhões da
guaenses; uma da� únicas lIO agrlldecer III referências cairam Das regiões su- Ordem dos MÚiieoll, com 1971 celebrará a La Mis· dolares e estão em plenano Estado' de Santa Ca- à sua pessôa, a 6ficiali- jeitos ao fenolQeno, fa- ob.�iê�cia ao que dispõe sa da nova eap�la, em expam�ão. Quanto a P08-tarina. Além de delfrutar dade e lIO batllhaó, asse· zendo antever que o frio, a Lei n. 3,85!, d. 22.12.60,', construçio. Gran,des fes- si'feis divergenoias de
de largo circulo social, 'gurou II vinda da famolll êste ano, ·vai ser bastante' desse que nao pertençam tividades -Iacundarão o caráter polftieo, OI elpeé o atual vice-presidente Band. do lã lIOS feslejos $evéro. São Joaquim, ao quadro permanente da oficio religióso; 'dando ao cialis,tas �creditam quedo Rotary Club de Jara� do 95.0 aoo de fllOdll,ção deverá estar recebe'ndo emprê8a. :g:,deciaAo; quan- povo do loe,l • visitan- não são ,in8uperaveis e
'guá do Sul. "Ooneio do de ,jarll2'uá"do Sul,' a 25 com allgritl. espectativa do do,pedido deinsci'ição tes, oportunidade de con-, citam como exe m pIo, '

Povo", cumprimenta, em- de Julho próximo, quando de turistas de todos 08 de maelltroa arranjadore�, fraternizar com o grande acordos parciais que fIS"
bora tardiamente, o Uus· �o reillzaçiio da grandiosa qua4irante., em busca de musico arranjador, mUli acontecimento d. Itapo- tão sendo firmados com
tre aniversariante. expolição Irro�pe,cuári. e um ftspectâculo original. 'Co, copista, músioo ex cusinho. o governo chilene.

-

fidelis Wulf

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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ASSINATURA:
ADual •••• Cr$ 10,00

'Semestre • • • Cri 5,20
AYulso '. • • • Cr$ 0,20
Número' atra.ado Cri 0,22

,.. "
-c:-=-<::>o� Redistro ,Civil resid,a.e em, hap,ocuainho,

CORRflO DO POUO • nesre distrito, filha de vr

", I ,�, '

' M ,U D ,A S �:rR�g�!��r C,��ilb�� �.f�::� torle .Gtevsaelle e Olga
� , Koehler Glovenella.lundaçdo: f'frluf', Multe,. - 1919 trito da Comarca de laraguáFr.tll.,.. e O,na..ent.', .. do Sul, Estado ce San a Edilal n. 7.660 de 22/4/71

Laranjeiras, Pecegueirol, Catarina, Brasil. Helmurh Paulo Ktnas e

Kakiseiros, Maoieiras, Ja- Faz Saber que comparece- Mdria 'Anil. Anacle.o
boticabeiras, etc. Roseiral ram no cartório exibindo os

d
.

tos e
. 'ci'd I' I Ble" brasileiro, solteiro,Dahlias, Oamálias, Ooní- ocumen os eXlt)1 os pe a e.

f· d h bili operário, narurel de Gue-
feras, Palmeiras, ete., etc'. � nn e se

.

a I mrem para
casar-se: ramiri{l1, a e s I ti Estado,

domiciliado e resídente na

RUI JOiDville, nesre cidade,
filho de Paulo Kinaa e de
Maria Kinas.
Ela, brasileira, soltetra.

industriária, muural de Ja
raguá do Sul, domíetlíede
e residente Da Rua Rio
Branco, nesta cidade, filhlJ
de Herminio Anaclero e de
Maria Debatim Aneclero.

Emprêla Joraaliltica
"Correio do POYO" Uda.

• 1971·
-

, fNDER�ÇO:
Caixa POltaI, 19

Aveulda Mal. Deodoro, 210
Jar.guä, do Su� • S. Catarina

PECAM OATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÃ -

Ele, brasileiro, solretro,
Ierramenrelro, nalurlJl de
Jareguá do Sul, domteilte
do e restdeute na Rua Rio
Branco, nesta cidade, filho _---'-----_
d, Pedro Avelino Fagun·
des e Maria Kreis Fagun,
des.

EIIJ,' brasileira, solIeirlI,
induslriéiria, oCltural de Ja·
rdguá do Sul, domiciliada
e resid\enle na Rua Jorge
Czerniewicz. nesla cidade,
filha de Heln'Julh Guilher
me Dilwe e Herlll Radueoz
Duwe.

Edil,al n. 7666 de 27/4/71

EdÜal o. 7.664 de 23'''/71 Ele, brasileiro, solteiro,
Lino Tissi e

desenhis•• , nc1lural de la·
Ester dll �ilv" raguá do Sul, dom'lcililido

e residente na Rua Jorg.
Ele, brasileiro, solretro. Czerniewicz, nesre cldede,

motortsre, nalu;·.. 1 de Iere- filho de Alfredo Kamke e
guéi do' Sul, domiciliado e Erica Benkendorf! Kamke.
restdenre em Nova Brasilia, Bfl, brlJsileira, solteira,neere dis.rito, filho de Gu- industriéirill, nemrel de
lio Ttssí e Concera Alleiri JlJroguá do Sul, domtel
Ttsst. Ii.di! e resldente na Rua
Ela, br.aileira, solteira, Coronel Procopio Gomes,

dom é 15 li c II, natural de nesta cida(ie, filha de Wal
Olhos D'Agull, ESlado de demar Mohr e Vali BehUng
São' Paulo, domiciliadlJ é Mohr.
reaídente em Nova BrasililJ,
nesre dis t r i t-o, filha de E para que chegue ao 00

Antonio Barbosa da Silva "heclmento de todos mandei,
e Ester Ferreira da Silva. pa�sár o presente edital que

Será publicado pela impreosa
Edital n. 7.665 de 26/4/71 e em cartório onde sera

Valmor Avelino Fagundes afixado durante lS dias. Se
,

e Ivone Duwe alguém souber de algum im
pedim ato acuse-o para ali
íins legais.
AUREA MÜLLER GRUSBA

O'leial

-

Diretor,
Eugênio Vitor Sc:llmöckel

'O Inverno faz lembrar malhas.,
de algó'dãó, e�' malhas Ide

. alg�dão' 'compr,a.,..se mei.h�ór
"

direta;mente (la .fÓbrica. ,�

MAIOR VARlEDA'DE ...

, ,

. , "

'�MELHORES !>RECOS .. �
... Á R' I S 'O L � onde além dos seus ·produtos revenderá

�

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;�iiiiiliiiiÍiiiiii.! L.�Y"�,�,,,,�.y�..,5.''"'''''''''''�'''�:'Y�Y!.'!.J

Edial n. 7,666 de 20;4171
Jair Allpio Vieira e

Anita Zang
Cópia de edital rec'ebida
iJo Juizo de eaeamenros
do munícíplo 'e Comeres

�::::::::====:::===-=_=_=_=�=c::::::::.==c:::::a.==c::c===_=�==�=='=-=C::::::-==",,=:::::==- de Smoes'e, nesre Estado.

I ,.

S O C I A IS' Ele, brasileiro, soltelro,
. "

bancário, nalural deste Es
lado, domiciliado e resl- Edilal D. 7661 de 23/4/71

Aaiversários: - a menina Miriam, dente nesta cidsde, filho
f'lh

' de AHpio Fruruoso Vieira Nelson Kreurzfeld e '

"'CíY-,ullem anos 1.01·e
1 a do sr. Henrique D 1'1 T.s! .."" ,. Hafamann; e Cellne Flores Vieira, a I a owe

- o sr. Giardini Lub _ o jOfem Wilmar Vio. Ela, brasileira" solteíre, Ele brasileiro, solrelro,Leuzit nesta cidade; tor Viergúlz, nesta cidade; func, pübltce, nillural de Javrador, .nerurel de Jora.
- o Ir. Berioldo Bau· _ a srta. Maria Cali.. Smoesle, nesfe Estado, guá do Sul, domiciliado e

mann, em Três Riol do to do Rosário; domiciliada e residenle em residente em Gariba'ldi,
Nprte;

_ a srta. Augustinha Smoesle. nes'e, ESlado, 'neste dislrito, filho de Ri·
- o sr. Il6rio Alfonso NUza SiI,e,tr. da Silva. filha de Osvaldo Zang e cardo KreulzfE'ld e Eroa

Gnei�el, em �chroeder; em Itapocozinho; Amanda' Zang. Krehnke KreUlzfeld.
- alovem�Ilma Blanck, - 8 sra. Olivia Schio- Edilal n. 7,657 dI! 22/4/71 EI�, ,brasileira, soheira,
- ,8 s�". HJlda Baumano, che', nesta oidade' domesIlca, nalu,rlJl de Ja.

nesta cld�de;
G'

- a sra. Irma,
'

eSJJôs8 Oscar' Jungron e raguiiÍ �o Sul, domiciliada
-:- o _Jovem I!berto do sr. ErwiDO Graokow, Ingrid Meier e residente em Garibaldi,LUIZ K!eHl. nelta. Cld.d�; besta cidade; Ele, brasileiro, solreiro, n�sl� dialrito, fi,lha de Alex

M
-

t�.l9,eNNeVIRMana _' o sr,' Jair GArent, operário. nalural de Jc1Ira- Towe eLudia K!abunde
ore !' em ereu amos; em Astorga PR. guá do Sul, �omiciliadG e Towe

" :- o Jovem ReDor BauIr, . re8idenle em Francisco den•• ta cidade.
' D'ta 06 Edilal, n. 1662 de 23/4/71Paula, nesle distrifo, filho

Fasem anos amanhã _ A ara, Hulde, AFlJJÔ· de Rodolfo lunglon e Ma Erondino Sieverr e

_ O Ir. Arildo Stulzer 8a do sr. Alfredo Maier;
I

ria Dumke -jungion Cilolia Rüdiger
,em ArioRndo"ã PR;

- o sr. Gerôoimo Tren- Ela, brasileira, solleira, . Cópia de edifal recebida
, - a sra. Locilla Emmen· tioi; induslriária, nalural de Ja, do Regislro Civivil de
doerf8r, neata cidade;

.
- o sr. Nelson Stingh8D; rillguá do Sul, domiciliada Blumenau. neste ESlddp

,.,
.

- 8 jovem AngéÜoa _ a jovem bolde, filha e residenle em Jaraguá
Murara; •

,

.

'ao sr. Adolfo Wackerhage; Esquerdo, neste dislriro, ,Ele, brasileiro, solleiro,
E· L" Ih L M industri'árió, nlllural desle

- a ara. Efauir, ISPÔ,'
- o sr, rWlno lar- fi a de auro eier' e

J' '11' h M ESlad'o, domiciliado e re-
ea do Ir. Henriqui Nico· mann, em 010'1 9. Mvina E I�rl eier.

.

M' H sidenle nc1 Rua Prom. Riluzz.i; - a Jovem ,anlia af_e' C Ih_:_ o ar. Nelson .J..'reutzt fermIon, n\'.l8' cida-d8;" diV'l. o'" 7J>5_8 de 't�J4,q1 b�!�o j qe ..q_rva Q, eO!11. , Bluinemui,r neste E'sIádo.feld, em Jaraauazin,ho,' - a S[8. Angelina Klein lido Domiooos Varoas eII!!'

S h I
' e;. filho de Haroldo Sievert e

- o meníno Ramiro, ,la e in, oés&a eidáde. AlII!eria Han&eo'"l' MarIa Sievert..fUho do sr. Pedro $ch- Dia 07 Ele, brasileiro, solttiro,mitz. '

d I G ; Ela, brasileira, soheira,
- ° �r. Oto F. BäumIe, ·COOlli or, ,nalurd de, éI� domésliClJ, nàlural deSleDia 03 Desta cidade' par, neste Eslado, ,domt

Estado, domiciliada e re
- Ô Ir. Martinho Ren - o sr. &�elino· Kars- ciliado e residenle na RUd

sidenle' em -Rio Ctrro.
1'11, em 'Rio Oêrro; ten, nesta cidade; João .Planinscheck, nesta

nesle dislrilo, filha de Ri
'- a" sra. Ma·l·ld", "s-

-

- o sr. L"'uro' D'emar- cidade, f i Ih o de Paulo,• .,... -

P d V M'" cardo Rüdiger e. Minni!!
'pôsa do 'Ir. Germano chi, n8l\ta cidade; e ro arg-iJs e aria ua

Hor.t;" ,_ • jO"sm Iracema Cunha Vargas.' Rüdiger.
, - o jo.em Jo�6 ,Otávio, Terezinha, filha do Ir. Ela, brasileircl, solieird, Edilal n. 7663 de 23/4/71
'filho dO sr. "A'óg"ustõ 'To }f'r9n'cisco Morbi'J. doméstica, nalural de Ja Maurino Lourenço e

'D,elin, em napocuzinho. raruá do Sul, domiCiliada Marli de, Oliveira
"Diia 04

' . Corre,l'o do pono' e residenre na Rua Coro-
O' Y nd Procopio Gomes, nesta Ele, brDsileiro, solleirö, Pela ,presente nÓ8 abaixo al.inados, Arthur

"�,f - ,A .r•. Rat, '''PÔ81 um Jornal a Cidade. filha de Vilor Han cobrador, nalural de Gas H8n8�D. brasileiro, casado, industriàl, Ewaldo Volte"
,.do Ir. Oa,etano Ribeiro; Serviço do Povo sen" e ijelena Reilz Hlin par, nesle ESlado, domici- brasileiro, casado, lavrador, e Willy Borcbardt,-
<' - aarta. Criatina Zan- ,,' ,

seDo liado 'e reaidule em Blu bra8ileiro, viúvo, tod08 residente. em Jaraguáziobo,
.h&lioi; .

V d menau, nesle ESlajo, filho nest" município de Jaragui do. Sul, proibi'mos ter-
\ - o jo'em Ademir J08é

'

en e-se" Edital n. 7669. de 22./4/11 de Morrinho Lourenço, e: minantemente a eotrada de pesloas �m nOlsalt
,,"n.ole&D, nell�a CIdade;

Terr'e'',no' ,

Osnildo Pavanello e Morla- R06JJrio' Lourenço; propritldades aita. no local acima,. para fin8 de
',,{ � a ara. AldB Soarei; MaNI Giovanella " .

'
. caçar, pescar, tirar plaotaçõ@8 e caular "outr�K

\., - ° 'r·· Ralf. Frederico SI'tuado 9 k d t CI b '1' I i
EIé2. �raSllelra'l sdolll�m:a. danop,' oão nOI relponBabllizando p�lo que puna

Z'b II b
'

"

ID. o cen ro. '-' e, rasl eno, ao Ie ro, ,cos'urelra, nalure e ara, aos I.nfratorel' I ,. ,f elD com.rode. de Corupá, Da Batrads lavrador, nalural de Jara· gud do Sul, domicllitlSd. e
ooorrer .

.Pia 05 Nova Corupi à Sio Ben guá do Sul, domiciliado e residenle nlJ RUII Joinvtlle,'
'

".raguá do Sul, 22 de abril d. 1971
, - ° .r. Arnoldo Seh· to" tendo 10 ia 12,000 m2. residen'e em Itapocuzinho, nes'. ciddde, filha de João Artbur Hansen.
'o.dlr, D"'8ta cidade; altitude cerca 800 metr08 oesle distrilo, fil,ho de Luiz lorg� de Oliveira e Ger. ,(

Ewaldo-Volter
j _;"ó�r, Heig_zMarquard& própria p,.ra é()Í1ltru�Ao Pavanello e Matildé Za- trudes Hora. de Oliveira.

, Willy·Bo!cbardtY
II Pl'

"I , ,

,••,. eidade; de' 'caa. de veraneio, p'e a 'avàne lo�
O, "l..,..� ,1c �),.-:. � x '( ........•, ••••" '( ;.Jv: �, J�x J, � , ' .•1••"

:f -, o .r. Jo., llene,goUo; Informações com o Sr, 'Ela brasileira solteira

n
.

�J; _; • meDiDa -Marli•• Kurt, :Hlllbreclllj' Caixa d0'!1é;fica. nalur�� d� Jara' !'
-

BifE B II AS' MA'" X· -

W I L'H E L·M· S/A iJtjlhl IIq Ir. Pedro Schmitz;' POlt.l, 7 COÍ'upi, gua do Sul, domlcihada e

�.' "

"

:��
\ :.!I.; .:

\ : �"' , .

�. 'Re�endedor d'-a ,.�
T ( :

';,BRfAHMA C'HOP'P
.'.

�

Osvaldo Ochner 8

Madalena MargllridlJ
SchmUt

Camplabl de Edan,,_
CIYIca

O hasleamenlo da
, Bandeira· e o caOlD
do Hioo Nacional são
obrigalórios, uma vez

por SemaDlJ, em Iodo.
os eSlabelecimen'os
de, qualquer grãu dé
ensino, plÍ�licos oú
parliculares,

Promoção, do
Ele, brasileiro, solreiro,

lavrador, nalural de Rodeio, Bota�ogonesle ESlado, domiciliddo Il
e resideme em Jaragui· O B � F CEsquerdo, neSle, dislr1ro, OtaLOgO.

,

. e�·
filho de João Ochner e tará promovendo gran
Ema Ochner. dioso movimento' social,
fia, brasileira, solrelra, C01l;l ,a realização do I

pO�ésiica, nalural de An �ile;doChopp, animado10DlO é�rlos, nes(e ESlado, p;"los "Veteranos" Odomlclltada e reSldenle em
...

,.'
.

Jaraguá Esquerdo, Desfe aconteCImen�o terá lugar
distrito, filha. de Samuel na séde sOCIal do vete·
Pedro Schmi.tI e Rosinll rano clube; no dia 8 de
Decker Schmur majo de 1971, "atraindo .

Editol n 7.667 de 27/4/71 para a Barra do· Rio.
Certo os afixioilados da

.

dan� e d� ·cerveja.
',;Roge,r Kamke e

Doroli Neci Mohr

proi,biçao.

'" f", ",:

: ém Jaraguá, do :�uJl,
Alto Var� do ItajaÍ,', a, ag,ora
t.a�mbem' .. iritegra'ndo�se I

na
<Grqnde, Florianópolis, ..

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Alberto.� "aner S/A. Ind. e ,Com. Edital de Falência NOyA DIRETORIÄ
,

Relatório dc:ir Diretori� o Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da Oomarca Clube' Jaraguaense de Xadrez
Senhores Aoionistas: .

de Jaraguá do ·Sul,· Estadó de Sants Cataripa" na forma' da A nove Diretoria do Clube Iereguaense de XII-
, lei, etc... .

-

dEm atençäó à determinaçõea estatuArial e FAZ SABER aos que o prelênte edital virem, ou dêle drez, eleita DO ernlngo passado e e ser empossada
legais, cumpre a esta díratcria apresentar vo. es eonhecimento tiverem, e interessar possa que, a requerímento brevemente; ficou assim constltutda ..
documentos refersntes ao exercício encerrado em

de Hildegard B. Scheidemantel, firma J,ndividual com séde pa Presidente de Honra Evaldo Boss
, . cidade de Timbó, neste Estado, por 'sentença dêste Juizo, de31 de dezembro de 19701 acompanhado do Pareeer 26 do corrente mês, foi DECRETADA, a partir das 16 horas Presidente Dorval Marcatto

do Oonselho Fiscal, atrnél dOI q'uais podeis ,,,ri- do. referico dia, a FAL�NCIA da firma ,"Construtora Hewokra "v'ice Presidente José -Cesttlho Pínto
ficaI;' qua a sitD3QãQ da sociedade 89 apresenta séli- Ltda.", estabelecida nesta cidade, figurando os sócios Luiz 1. Secretário Júlio Mefezzóllí

, da com resultado satisfatório. Ferreira da Silva, dlretor-c�ercial e Celso Antônio Henníng, 2. Secretário Dr. Ivo Kaufmann
P

.
'

lareeí I diretor-técnico, como encarregados' da administração geral1. Tesouretro nu'bens Nlcoluzzlara quaisquer outros esc areetmentos, eo oea- (Ia firma, e cuja sentença é do teor seguinte "Vistos, etc. sK ...

Ie, a diretoría à disposição dos srs. acionistas à A 'f. HHdegard B. Scheide,mantel, firma individual, com séde na 2. Tesoureiro Francisco Alves
Mál. Deodoro da Fonseca n .• 739/781, nesta cidade cidade de Timbó deste Estado"requereu a Falência da firma Diretor de.Iogos Dr. Mário' Wol'f'
de Jaraguá do Sul. ..' Construtora Hewokra Udll., sob fundamento da falta· ue pa- Diretor de Sede Edmundo Lombardi

./ '.

Jaragua· do Sul, ,06 de abril de 1971 gamento de titulo liquido e certo. O pedido veio instruido,
,
D0110 componentes da diretoria anterior três toramcom uma procuração, um protesto de letra" uma via da alte

, Alberto Bauer.. Diretor .Presidente ração da firma individual da requerente, um cheque emitido reconduzrdos pare a nova, fi saber - Ivo Keutmenn,
"

_ Victor Bauer. Diretor Oomercial contra o Banco do Brasíl, pela requerida, nl('- quantia de Cr$ de ,dirdor de jogos pera 2. secretário; Edmundo
1.500,00, contra a praça de Jaraguá do Sul" duas vezes apre- Lombardi, de 2. tesoureiro para 'diretor de sede, c
sentado e devolvido por falta de insuficiência de tundes e o .losé Castilho Pinto que de 1. tesoureiro e oradortalão comprovando o pagamento da taxa judiciária. Autuada
a petição, foi expedido mandado de cltaçl1o, Ci) que ocorreu oücíal passou pera a vice presidência do clube. Apro
na pessêa de seu Diretor Técnico, Eng. (lelso Henníng, por veitamos para participar que o Torneio Regional de
se, desconhecer o paradeiro do Diretor Gerente, que abando- Xadrez continúa SI desenvolvendo e. apresenta já. osaando a requerida, a deixou ao "Deus dará" e . À fls. 11, consta prováveis vencedores do turno. '

a certidão do Sr.' Escrivão. onde se constata, que a suplicada.
,

nlo apresentou qualquer defesa, nem mesmo se valeu -de jaralluá do .sul, 26 - 4 - 7i
qualquer dos itens do .art 4.. da Lei de 'Falências. Pelo ex- .' Clube 'Jaraguaense de Xadrez
posto, encontra Iundamente o pedido de falência, daí JULG.A:R
o mesmo procedente, paea a requerimento da firma individual
Hildegard B. Scheidemantel, estabélecida na cidade de Timbó
deste Estado, decretar a partir das 16,00 horas de hoje, a
FAL�NCIA, conr-rundamente no art. 1. fi Z. e nies, doDeere
to-Leí N. 7.6{s� de 'JI,/6/945, ds firma "Construtora Hewokra
Ltda., estabelecida nesta cidade, com o oomércio de eonstru- E t" a,,·sta 'do' A t-ções de imóveis, sendo aeus sócios, os ,Srs. Luiz Ferreira da n r ,I n os n Igos
Silva, brasUero, casado economista, residente nesta cidade,
e atualmente em lugar Incerto, exercendo na ,falida o -esrgo

;J de Diretor Comercial com atribuições para a ad'minlstração
Geral, interoa e externa. Celso Antônio Hennlng, brasileiro,
calado. engenheiro civU, Diretor Técnico. Levinus Krause,
brasileiro, casado, pedreil'o, Mestre de Óbras. Erich Johann
Schweinlé, brasileiro, cuado instalador sanitário, Diretor
Serviços Técnicos, e Albano Kanzler, br8sHeiro, éasado, pe
dréiro, Mestre de Óbral. Todos residentes nesta cidade e
com os referidos cargos, conforme item 4.° da 4a. alteração
elo contrato social da falida. Fixo o têrmo legal da falência em Quem de nó. fIZ, o que fllz Scheuer? Para SUlisessenta (60) dia8 antes do primeiro protesto que tenho co- V

. _ . �

, nheciJnento, que é o constante do outro pedido de falência, carro�a. III descer. Nao necessita de por o pé no

apensado ao presente, e requeridQ por Reimer & Ola. Ltda., ,cllmbao, nem no ballncim. Pula direto t
que precedeu ao presente, onde oprotesto se deu em 28 de. O frllnciscdno 'Padre Dan'iel b.tizou.o na ClISlldezembro de 1970, conforme doc. dei fls. 7, podendo neste

....
.

sentido haver retificação a posteriora, êiso. surjam novos do Porum, -no 84, de .oarlbeldl. Por ah passaröm de
elemelltos, conforme prescreve o art. 2Z da Lei faienoial. dois em dois mises, ou mesmo 'de fres. Também no

" Nlo há nos autos, elementos para a nomeação do sÍD- Raiser era pOnfo de mis.lI. Contava seis anos (1898)dico, estando o Diretor Comercial e Administrador Geral, Sr, quando o· povo construiu DO Steiamacher umllLuiz Ferreira dlL Silva, conforme comentário geral, em lugar ."
, ,

incerto, e li suplicante é doínfciliada em Timbó. Bntretanto. capela-,escoh'.
a nomeação_do sindico, é fato que, se impõe, para acautelarl Isto foi no começo da 55. Trindade _ Iugár.�elhor os interesses da massa e providenciar com presteza A' I. •

di' h
'

;

.
º andamento dq processe.> faliQ1entar, �or d'itas razõe.s, nome�o

.

l�r�JiI s�lU .
e êI e marc ou

_

para
.

o terreoc�. �e
: _A ,smdiiio,. o'êCon�qli8t8' Eugênio'Vitop Schm0eê�el,-que>manteiD. AnlOß,I'O ,ßlsqher,. ·q.ue "d·o.oll o �had., Sal;u um echhclo

,

um bem aparelhado esoritório de coutabiHdade nesta cidade, para a escola e. capeIÇt. As ·diversas deslocllçéesdevendo prestar o cjevido compromilso. Marco 'o prazo dei tinham por motivo a eentuUização. (No "Diárfo" de,vinte (20) dias, para 0111 credores, apresentarem as declara- p' .

L
,. K' 'h' ·f·A .' .

. d'ções e documentos justificativos· de seusl creditos. Ficam sus. �el. UCIßlO orte! êI r�, ere�cla a ,constante_s , 15-

pensas as 'ações ou execuções. a que se refere o arLZ4 da cordlas no jaragua (Garlbaldl). Talvez lJ razao, ou
Lei falancial, contra a faHda. observado 0S seus § §. Cumpra. nenhuma. razão, residisse aos inumeros deslocamentos
se' o 4ispôsto no art. 15 e 16 ,!la Lei :de Falências, devendo a provocllr discussões e desinteligências).constar do edital a ser publicado, o convite à falida, na' .

'.
,.

pessöa de seu diretor' C9mercial e Administrador Geral, ou Dessa época em diante os franciSCanos v'i'charn
40.00 646 �08,39 na impossibilidade, na pe.söa de qualquer outro Diretor. mais frequentemente.

' ' ..

,
-- presente, para, cumprir tôdas as obrigações que lhe slo im· :' .'

.

�- .

.

põstas pela LEI de FAI!.�NCIAS, inclusive pelo art. 34 da p. Schultz (agosto d� 1910 éI outubro ,de 1911)
referida Lei.d'lublique-se. registre·se e intimem·se. .Jaraguá promoveu •. conltrução da III capela no chão daildó

.Ião Eligirel do Sul; 26 de abril de 1971. O Juiz de Direito: (a) Milton Cu· pelo velh.o Scheuer (José) falecido ii 2 de setembro
c,

..

C
.

I n,ha." E para ,que chegue ao conhecimento de todos que in- d 19 9' M'·· Q h '
. h' d' , 'd" ,

api'al, Filial Ita'laI 8pl'a , teress8l' pOSSIl, foi passado o presente'edital' na forma da.e 1:. t1tla� uC euer er ou ii p�oprleda e e con-

Funde;> de �eBerva Legal; Fun;- ,

lei, que será afixado no lugar de 'costume, às portas do Fo- firmou (II doaçao. Por coleta
.

de produtos allrJcoll!�
. dG de Reserva Especial, Fun- rum, e, à porta do estabelecimento da falida, bem assim conseruiu Ci) necessário para Ievantá'-Ia. Num dos seus'
do d,� DeprêcraQão, Fundo di publicado no Diário da/Justiça do Estado. DlI.do e passado relatórios à autoridade diocesana diz' Que· volUira' a
Denre,óiaQão c/Ra8valia'-ão, nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e sete dias do

paz Nesla 1'1 capela não havia escol. J'á que esta e., 'Y mês de abril do ano de mil novecentos 8- setenta e um. Eu, .. ,.
I

•
.

.

• '. '.

FUQd<;> de Inden: Trabalhi,ts, (a)' Amadeu MaMud, escrivão, o subscrevi.
.' ,O cemllerJo contm:::avam no loul antigo.

Fundo de .Reserva ' '584308,21 (a) Milton Cunha, J�iz de Direito da-Comarca ÂngelQ Piazerl agrimensor mediu e numerou
Eligivel

..

·C.ontere .com o ,original, dou fé. It" d d' C . _ .

d T C I
.'

Prev. 80"I·al·.i Decolher.' Thu..
.

Jaraguá do S.ul, Z7 de abrU de 1911 OS _o es, a or e.m . a omlssao. e .err�s e 00'01-
'" :n. O Escrivlo, Amacleu MJhfud zaçao dt Blumenllu. Um de seus IrmliOS Scheuer

los a PRsg.ar, DivFidend�08, Im·

r;;'
� ........... ._.� '"""G._..-.o���

vi'lIjavii no .tempo próprio, par.II lá, a fim· de pagar
p08to elido na onte, ontsß

. "
. os impostos, Quando JaragniÍÍ vohou ii Joioville (189�)Oorrentes, Contas a Pagar, Dp. Reinoldo MUI:'.pa Garib.ldi acompanhou.

.. ',. . ,'_ .'

Banco Bradesco de Instimen-

�
,

/'.
. ". (

i
(CQntJOulll na prox1ma edlçao)COI S/A. IB.86Q,13 II �Conla di lom,ensação

.

ADT.OG.ADO. I!'"_-_,_.;. _

OautãO da Diretoria, 40.00 646.208.39 , -
-

iDemonstra;ão di tonta de Lucros e'Perdas eil 31 Íle dezembro/1970 ) Escrit6riol ao lado da �refeitura
'

II.n�l�nnvl��rdio, àlnV,.ent'vrio dFi-

..

1110. Cml"' 'L� ,-=�:;=�
11, an as lsta,. en a·s .'

Filial, Dividend'os, Auferi- .

de Depr,o,eciaQlo, V�ículos •

dos, Descontos, Auferido., Acessórios, Máquinas .8

'Aluguel Filial, Lucroi " PerteJ}ces, Fundo de Re-

Perdas 1.386.981,01 'sena, Lucro líquido �pur- .

iKmbalagem, Café Orú, Fé: rado . 1 3869'81.01 .

Irias a IndenizaQões, Pra.. 1.386981,01 1.386,981,011
Social, Salários, Sal. Famí- , Jaraguá do' Sul; 0$ de abril de 1971
lia, PeQa6I, Reparos, Força Alberco Bauer, Diretor Presidente
e Luz,

-

Força e Luz Filial, Victor Bauer. Diretor COD'l(.!rc.ial
Comb. � Lubrif., Combo Fi- I Eugênio Vitor 'Schmõek'�l, eRO-SC 1.6Ó5
lial, Freces e Olrretos, Imp. DEO.51.083;.

p. b
·

;d. Consumo, Vendas 8
Parecer di0, C:onselho Fiscal f O I. "I' "p.' aN o 'Oonsignlções, Honorário à ,'Diretoria, PrAm. de Sei·, Os abaixo a,ssinadop< m.mbros do OODIEllho . '. I

Luz 8 Tell., Selol 8 Teleg. Fiscal da firma Alberto BI'Juer S A. Ind. e Oom., Pela pre8e�te, vem Agro" IndustrIal Retorc.ida
Imp. Eltaduais Imp. Muni- tendo examipado detidamente 08 livrol e dooumen- Ltda, pelo Beu diretor infra 888inallo� proibir ter-
cipais. Samu, Imp�de R.n-, tal ·qua compõe àS/peqas do balanQo fmcsrrado em minantemente a entrada de pelaoas estranhas em
dä, Imp. Sind!cal,

/

Propa- 31 de d'ezembro de �970, encon\rando tudo em per· ferras da ,firma acima citada sito em 'Ribeirio
lInda, Doaqão, Oontrib., feita ordem, l!Ião ci, pareoer, que 08 referidos atos Grande do Norte, municfpio ,de' Jarlllguá do Sul.SC
,Dnp. Bancária., Desp. de devem ser a,rovadoll na próxima AIse.bléia Geral -.fim de caçllr, e clusar outros dlnos, oio nos lies:
VIHge 00, Ma t. de' Exp., )fi- .ordinária. -

ponsabi1izando pelo que pOSSlI·,oco,otecer 1108 iafr.tor-
,
lial o/Da8p.� MiudU;as em' Juagui do Sul, 06 de abril d. 1971 res. •

. .

Geral, Elcritório, Militas, ...

. , Will., Mank. .

.

J'araeuá do Sul, 27 de abril de 1971
Comiisões,' F.G.T. Serviço, Alberto Mai.chi P/Agro IDdu�tri .. 1 Retorcida Ltda,

.He�cn�.�i�s O,Uroa, "andO Hilário BlrlUo
, Cele,'e A.lchln

Balan�o Geral encerrado em 31 de: dezembr. (de 1970
A.TIVO

,

FONTES

r" Disponifel
Caixa Matriz, Oaixa Filial, Ban
co do' Brasil S/A. Banco Bra-.
sileiro de Descontos SIAi Ha
[aí, Banco Brasileira de Des
coutos S/A. Jaragoá' do Sul,
Banco do Estado da Santa
Catarina S/A. Banco do Es·ta
do :lde Santa Catarina SIA.
Florianópolis 182,702,17

. Imobilizado '

.

Ativo Imobilizado a/Rea'alia
ção, Movei.' 8 Utensílios, Imö
'feis, Oonstruções e Benteito ..

.

,rias, Oonstruçõea Filial São
Bento do Sul, ConstruçÕes Fi- .

lial Hajaí, VeíoQlol! . 8 Acessó-
rios, Máquina.I,6 Pertences 343.763,20

Inreslimellos
Ind.1':Ie MalDona da Bahia S·/A.
Ind; N.orte' Oat. de Pesca S/A.
Cia. de Pesca Krause,' Maio- .

sonne S/A, Orédito Inv. Finan-
ciame1nto

. .

17.653,00 I

"Realizável/.. ' ..

Fundelc Lsi 4225, Inventário
Almoxarifado, Bao. Nacional
de Dilsen,ol'imsnto Ecoo.,
Sudene, SUQepe, Decreto Lei
157, 'Participaçõas, . Oauçõ.a,
{>brigo EI�trobra,z Lei 4156,
:Â.lIii:ii()'i!il r:;'ãí"<an,�Tãxa-Me
lhorsmento Lei 89/63; Adicio-
nal Lei 4154:, Adicional, Lei
4069/62, Dep. Ohrig. Trabalhis-

,

Ja. Contas, de Relohados Pen
dentes; In,entãde" Inventário
Filial, ludan 102.050102
l CQnla de Compensaçãúl
Ações em CauQã.

por frei Aurélio Stulzer - Niterói (�.,),
JOÃO SCHEUER (I)

,rornos procurar o' sr. João Scheuer oa bua

apruivel chácara nas. Palmeiras, bairro dll cidade de
Canoinha.. Ainda robusto o lúcido, não obstante
seus 78 arios, poil que nasceu aos' 9 de. setembro
de 1892.

.i

PA.SSIVO

Cas.a 'de Material-

,I .

('om H! D�pendencias (Salas·Quarto" (iluartos,'
Garagem pI 2 vefculQs, etc,)
ESQUINA, Rua Cêl. Procópio Gomei de Oli-

, TeH's, c150 mtl!l. e Rua Domingos da Nova c,/63
mts., ésta última já c/ca,;lçapumto pago 1.736
m2.. VENDE: SE Total ou Parcial. Pre9ó base
Cr$ 32.000,00. AeeUa-se' Automó�el em conta.
Tratar 'com' F. Frederico MoeU.r, Rna Joinville,
454, Jaraguá do Sul ou OUo Dieller Jor. Telef.
2303, (Hóra Oômerei.I) em São Bente do Sul.

I ,
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o���0�a�1I10�eCUa�eJ!!�d? Dlrollo d.l Precisa-se
Comarca de Jaragllá do Sul, Estado de

sãn-I
Técnico em Contabilidade recém . formado'

ta Cereríae, na forma da leí, etc... C' h M F' Senhores Acionistas:
Faz Saber a todos os que o presente edital de ompan ia

.

áquínas amae Em atenção" determinações estatuärias e

leilão, com o prazo de dez dias, virem ou dêle eo- _, ....;.. �. legais, cumpre a esta 'diretoria apres6ntar·,as os

nheetmento tiverem e Interesser posss, que serão er- documentoa referentes ao exercíeíe encerrado em 31

rematados por quem mlis der e maior lance oferecer, de dezembro de 1970, acompanhado do Parecer do
em frente às portas do Edifício do Forum, 10 dia n de Oonselho Fiscal. através das qaaís pedeís 'erificar

·.Iio ,lIdouro. às 14,00 horas, os bens penhorados a Ner-

t
. que a situação se apresenta sólida oom resultado

aon Lehmann, na ação executiva que lhe move Alto-
. .' A g'r a d e"'c I-'m e' .n t o satísfatörto. Para quaisquer eutros esclarecimentos,

màrio Bauer, abaixo descriminados: coloca' se a diretoria li disposição dos srs. acíonís-

1.0) - Um Automovel, marca "FRAZBR", ano de fa· tas à Av. Mal. Deodoro da Fonsêca, 991, nesta cí-

briceção 1949, motor n.O F6!264M86õ222, mo dade do Jaraguá do Sul.
vldo .. gllzolina, 6 cilindros, 112 HP, côr ver- Profundamente coneternedos cemuíea Janguá do Sal. 07 da. abril de 1971
de cintilante, sedam, pera 6 'pessoas, certifí- mos a todos os parentes, amtges e conhectdos, Moacir Luiz Bogo, Diretor Presidlnt.

d d
.

d d o Q7780Q a triste notícia do falecimento do meu espôsoce . o e propne a e n. � �. Bllinlo Geral Encerrado em 31 de dezembro de 1970
2.0) _ Uma Pistola; semtautométtca, marca "SAVA. e nosso pal

GE"� Americana, calibre 32, n." 92337, Regis· Erich Mathias .& T I V o
tro n." 1326/68, CIbo de mesea, 6isponlul

3.0) • Uma Coleção de livros-lO volumes, eurer ocorrido no dia 18 de abril de 1971, delxando Banco do Estado de 8ta. Cata-
"Karl May", encadernados.

.

VViJ. ii ônra, Edla Krueger Mathias e 6 filhos rina S/A., Oaixa
.

4.0) - Um Motor Elérrlco, marca "WEG", 3/4 H.P., Elrne, Ctro, Alcido, Lilian e Eloi. 'Imobilizada
com 1.700 RPM, monotéeíce, 110/220, série 14, Por tste larermédlo apresentamos nossoa Construção,Máquinu. Imóveis,
L49026, com bomba dágul.

.

'sin.ceros agrlJd'ecimentos a fados os que nos Ferramentas, M6geiB • Utensí-
Assim serão os referidos bens errematados por confortaram durante o dificil transe, lIOS que lios, Instalaeão, AUto Imob.

quem mais der e maior Ilnçe oferecer. B para que envíeram flôres e ccrôes aos que acompanha. c/Reualiação 124.837,24
chegue ao conhecrmenro de todos e de quem interes ram o extinto até li auia última morada.

Agra-I
RelUzAul

ser possa. foi' expedido o presente edital, que será
.
decemos outroaslm ao Paslor Heus Sprinsr pe- Adicional Lei 1474/51, Oapita-

afixado no local de costume e publicado no jornal laI palavras confotadoras proferidas em eese, lização, Empréstimos. AIHcio-
local "Correio do Povo". Dado e pessedo nesta ct- e li beira do túmulo, 8 em especlel externamos nal Lei '069/62, Caução, Oon-

. ,-ade de Jaraguá do Sul, aos quatorze dias do mês nossos agradecime·Dtos. ao Médico Dr. Antonio,
I
tas Oorrentes, Obrig.· Ele'ro- .

de abril do ano de mil novecenros li setente e um. e lia Senh. Gerhardt Ravache de Joinville. braz Lei 4156, Taxa Melhora-
Eu, (II ABlad11 Mahdul, escrivão. o subscrevi.

.

Jaraguá do Sul, 23 de Abril de 1971 mentos Lei 89/63. B.N.D.E. 2.012,41
(a) Mílton Cunha A Fcrmilia Enlutada Conlls de CompensoçiD

Juiz de Direito
._--__- Valines em Oaueãe 10,00

PASSIVOConfére com o original; dou fé.
JarBguá do Sut, 14 de abril de 1971

o Escrivão, Amadeu Mallrfud 'COMUNIOADO
A "Sociedade Esportiva Caxias" do Rio

Cerro I, mantíeste por este meio sua profunda
tristeza pelo repentino desaparecimento de seu

venerado
-

Presidente e esportista. snr. ERICH
MATHIAS, que, alem de Presidente tlJmbem
era o atléta e jogador sempre cheio de \ entu·
siasmo e disciplina. O Infllusto aeontecimento
deu se. Ba ocasião da excursii_o que o Clube
fez à Joinvj),le, dia 18 de abril, em plêno campo
do "26 de Agoslo", onde o snr. Malhias veio
ii falecer vllimado por colapso. O seu enterro
deu-se dia 19 no cemiterio de Rio do Cerro
com _grêl[Id� ,coII1Pilnharn.�[)to. �_ C_O.!p Jima co�

movida homenagem dos atlétas deste Clube ao

seu alllado Pre�idenle.

Certtíícaäe Extraviado
En, Jurandir Lombardi, bralileiro. casado, Ofi.

�ial de Justiça, residente e domieiliado à Estrada
Jaraguá Esquerdo, s/n nesta cidade de Jaragllá do
Sul· SC-, deolaro para os devido. fins que foi ex
traviado o Gertificado de Propriedade do iéículo
a motor: 8s,pécie Motoneta;

.

- marca: Vespa;
- ano 1961;
- côr: "cioza;'
- motor n.O VB1M 6688BR·. .

Jaraguá do Sul, 28 de abril d. 1971
JlIrandir Lombardi

Auto Jaraguá SIA. Ind. e Com.
Relatório da Diretoria

2.062,86

128.922 ....51

Ião El!uivel
Capital, FU'ndo d. D.precia,ie,
à Dísposíeã» da Assembléia,
Fundo de Resena Especial,
Fundo Espeoial p/Aumento de
Capital Lei 4357/64 128.722.67

EliglYeI
·Oontai a Pagar, Pr". Social
a Recolher 189,84'

conla de Clmpensaçãa '

Oaução da Diretoria lO,aO 128.922,51

DemDnstracão da CORta de/Lucros e· Perdas. em 31 de dezembro/t970
Canlas' , D6bilo eridilo

Aluguel, Luêros 8 Perdas ;" , &.808,30
Despesas Gerais, Preto -Social,
a Di.posiçio da Assembléia,
Lucro Líqgido apurado

�'.'

"
\-�. - �

li. :

tI I vf �

f -4(.
�

•

! #<1�}-
� ,�, .

te'

F
; .'

. Tem cara de'motor nôvo�
\desempenho de.motor nôvo

.

e custa menos da metade
/

de um motor nôvo.
Venha ver em nossa loja o motor

Volkswagen, recondicionado pela
Volkswagen.

- .
c

�Ie fica tão nôvo, que v. é capaz de
confundi�to com um motor nôvo.

.

Felizmente seu preço evita esta
confusão: custa menos da metade de um

motor nôvo.
Mas faz tudo que um motor

nôvo faz.
As peças originais instaladas e as

recondicionadas são submetidas a teste�

os màis·variados,'que são uma
.

.

verdadeira tortura. Mas tàmbém, dep.pis
. de passàr por êsses testes, êle fica,
como se fôsse nôvo.
Tanto é verdade, que êle recebe a

mesma garantia que' a Fábrioa dá
a um motor 'nôvo:
10.000 km Ou 6 meses de uso.

Se v. gostar, tanto melhor para.seu
carro: em 90 minutos, ê'le vai sair
de nossa Revenda como um carro de
motor növo.

J aragu á- V�ículos Ltd 3.
fivenida marechal Deodoro, 312 (fundo�)

Jaraguá do Sul -:- Santa Catarina

�.
REVENDEDOR
AUTORIZADO

Nova sistemática de ca-
.

dastramento des im6veis·
r u r li i s. e de cilleulo tio Os abaixo alsinados membros do Conse.lho
Imposto Terriiorial Rural Fisoal da firma Auto Jarag,uá S.A. Ind. • Com.,
(ITR) vem sendo esludada teodo examinado detidamente os li9ros 8 documen'

pelo Institulo Nacional de tos que compõem as peças do balanço encerrado

Colonização, e Reforma em 31 de dezembro de 1970, são de parecer qlle
AgrlJria (INCRA), p�ra 'os referidos atoB devem ser aprondos na próxima.
vigorar a partir de 1972. ASlembléi-a Geral Ordinária, '

.

A medida objetiva a apli- Ja.raguii do Sul,' 07 de .bril de 1971

cação de uma justiça fis- Brunhilde Mahnke Sohmöokel
clJl "preocupada em me- .Alberto Maiochi
Ihor servir como instru Bruno Henn
menta de modificação do -------------......-------�

uso e posse da terra".
Em nota distribufda à

imprensa, em Brasilla, o

INCRA explicou que desde
o ultimo .cadastramento·
rural, há 6 anos, f i. c o u

clara ii necessidade d�
uma revisão cadaslral e o

aperfeiçoamenlo dos cal
culos .do_ Imposto TerrHo· =--......----------------,--

rilll Rural. I .

Certificado Extraviado
Nova sistemática
A nova sistemática está. E�! .Gerhar.d' Arthur Mar��•.rdt. brasileiro, Vvo.,

sendo orglJnizada por uma IDd.u�r�Jémo, reSidente I. domiCIliado ,nl!. Rua Preso

comissão de especialistas ,EpltaclG Pessoa, ne�tiJ cld�de de Jara�ua do �ul SC,
do INCRA cem a collIbo declino para os deVidos fIOS que fOI extraViado o

ração de lé�nicos do IBGE, Certificado de Propri!dade. do veículo marca Volks·

da Fundação Getulio V.r. wage�. ano 1969, cor nul, n;o!or n. BF 326877,

gas, te da Secretaria de cheasis 59 661�17. .
.

Agricultura. de São Paulo. Jaragua do Sul, 29 de abnl de 1971
.

'O no vo cadastramento Gerhardt Atthur Marqullrdt
rural em todQ. o Paísser-'

lvirá de base para .. for· .

'
.

mulõção do imposto. O Repres'enta"a-Ometodo será testado expe . V
rimentalmente ainda neste Elemento residente em CURITIBA,
aao, em alguimls micro·' registrado no COl'E do PR. desejO a re
regiões agricolas.
A simplificação dos cri- presentar firmas desta c�da�e naquela:·

lérios de lançamento das CAPITAL à base de comlssoes. FaTor
tax!'Js e ii redução dos fa- dirigir-se ao Sr. Â. J. da Silva.
·tores considerad?l nas'

L'guias de decillraçao lor. Oalxa Postal, 1398

nariio màis racional II re-·
.

, OUR1TIBA - PARANÁ
la�ão fiaco-contribuinte.

.

_

Impôsto Rural
Será Alterado,

6.808.30
6 808.30 6.808,30

JaragliA do 8ul, 07 de abril de 1971.
Moacir Luiz Bogo. Diretor Prelidente
Eug,ênio V. Schmöckel, ORO-.SO 1.605
DEC 51.08.3 ...

Parecer do Conselho Fiscal

V·ende-cse
Um terreno situado à Rua Domingol R.

da Nova. com ár�a de 836 m2, tendo 13,50 m.

de frente. O terreno se situa .entre as casas

residenciais "dos Snrs.: Affonso· Piazera e Jorge
Pia�era. Tratar· di1'etamente com Hildefonso
Piazera em Pomerodeo.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Eatado a. '....,. CaI._lna

"P:teleiJUJa M U h:'i C i p'l I ';d e Ia r ag U á
IRÊQUß.RIM�NTÓS ,DESP;ACHADQS PELO '�ad8strémêntoJ Firmá Alvioo :,Otto", �eq,�!tr b�i:xia aôiJnà r�letido �orr,etl p&r "aBu(ä di dôta10,

'.!,'
-

.'
SENHÖR P:REF�lITO MUNICIPAL. dos'ÍInpostos, TérrÄpleoagem B,:oa V,i·�t�,Ltd�, com S.I.í.l·02/65, do otçámeijto vig8nt�.', ". J

,
. orámo (le 8,erviçô8 de . ·terr�ple,n,!gem, . requer {) '.' :Art. 8:) - E8t�· deli,reto ent.....:l im, :�igor

.

a
A Vista da InformàÇão como'Requer devido cadsfitralfiéotÖ, Firma Françililco. Otto, esta- data ue sua publicil'ÓÂo, revogadas ,as' di8pö8içõ�8

, '

Àlb�'r�9 -Winter, .requer alinhamento e nivela- bel,e�ida.com p�'daria,. bar e sorv�t�ri� requer al- em cbntrárid. . \
,

· mento p/éonstru.ir um muro, Therezita Reeder, vará de Iícença e localização, Oswaldo, Kretsch�er, . Palácio da Prefeit'ii,ta Mtidicipal de Jarag(lá
requer licença p.lcon8�ruir Um,. garagem de me- requer proceder a de:v.öhicio do Imposto 'I'erríto- do Sul, 31 de inàrQô de 197'J... "

,

,,' .'. i
•

õàira, Udo Weége, reque:- vhJtoria e-habíte-sé, Çiá. rial e Taxas Urbano, pago ind�v.ida�eDte, !nd. *" HalÍs Gerhard Msyef, .Prer�ito. MÔtubJP,al
Máquinas Famaé, requ,r re'ba.ixamento d,a meio 0091. L�0I>0ldo li.· �,rubba S/A, r�quer c8nc.elamen- "Nesta biretoria dá Expédiéní\!, 'Sdüêaêi6', 'Satí,·:

. fio bem como a el'eyaç�o .do meío flCi) onde aoU-' to ·dofJ Im�'O.to� bem CQ�lO, certld�o.�,a baixa, �e· de e Assistência Social, ;foi regi�tt1i:do'e -publícado
· gamente existia entrada, J'9fío Murara" requer vis, Datti), Dema,tté, ,r.equ'er alvará d�. licença- é,1e:0ahza,. o. presente decreto, aos.31 diaí do ,mês d� marto,
rt;�ria .

e lHrbit�,�e,ff:Al('yr, J()ão. Bortolíaí, requer ���, 'Ot'v�,ó Nic.oicê,,�i;' �e9u.e·r pr�çede_r a, tlev�lução de 1971.'
João Mathia8 �êrtiineõb, ßirêt�r

, VistorIa e Jl8.bue�se, Veaâncío NiQ,9,lu;?:zi, requ�r do J..posto Terrlto�lal pago lD�ev,daiDent-e, Ge.rhardt
· vistoria e hã.bite-se, LiviD'08 ZocateUi, i'equffr vis' Schunke, �équer alyará 'de lI�eoça e

� locahzaçã�
toria e habíte-se, Mercearia Müller, requer vistoria p/e8tab�lec8r,lJe �otno mGtorls�a autöncmo.. LIDO
é lIabi.te-se. Meurer; estabtllecld.o cO,m Fábrica. de Aguardent��

C ER' T I F" .

I t,."\ n E • S E ,r,�quer alva.. rá_ de h<:�nça e
.

IGealJzaç�o, Procöpío
.

� u
" de Paula estabeleefdo com o ramo.. de secos e

0';-
.

Prhn9 Chi�din!, r�CJ1íer certid'ão de que Dada O'lolhadGs' é bar, ,requer alvará de localtsaçãe, Pau
percebe pelos éofres ,dessa repartição, Wáldemiro lino Junkês querendo estabelecer 86 como comer

Schmitz, requer por certidão sé é devetldra em cial requer ',alvará de licença e: Iooalízação, Lau;
. '.
relaçãe a i�posto,I, ,A�'aro Martins d�s S8iltos� reano Camilo, requer li.bebça, . bem. c(,mo alvlin'á

" )'�quer certidãQ se recebe ou não qualquer rendi d., locaUzaçao p/�stabelecer Sé coma Barbeiro Au
: ment(i), pelos 'cafres desRa repartição, Carlos Fre- tôn9ma, Marcos Krause, quer�ndo estabelecer,se
r �erico Vá�el, requell cértidão �/provar sue �ão com escritório dé deserih.o autônom? req!ler licen
I perce.be �Juda por esta repàrtJ.ção, Me,t. ErwlDo ça' bem alvará. dt- localIzação.. 6UI.lherme lIass,

I Menego�tl .Uda., ,requer por eertid'ão se é ou D.ão tequer alvará. de licença tl localização p/estab,fle,
! ;devedora a Faz.e,bd,a Munieipal, Jos.é Kasteller. ra: cer 8e com o ramo de Hotel e Restaurante, Alva

',: :q�er P?r. cer�iJã,o � datji erb q'Ue foi dada a baixa ro Mariano Witkoski, estabelecido com Fâbrica �e
,i�e (l/atIvldades, COBstrútGrà Jilraguâ Ltdà.; requer Aguardente, requer inscrição e cadastro p/obençao
! :certificar se ,é devedora: a Fazenda Municipal, Os do. ah'!lrá de lic�nç8, Norberto Koch. estabelecido
! jwaldo K8ô.zler, requer certidão de que nada per- com o ramo de alfaiatari�, requer alvará de lic�n
1 :c�be pelos. �gofre..s d�s�'_;. repartição, Justino Perêi"a �a. Firma Joaq.uim. Cri'st�fuUn�, .

reqller alv�rá de
i LIma, requ�r ,P'?' ce�tldão ,de que Dsda percebe licença e localIzação. e Inscrição ,p/recolhl�.entQ
i :pelos cofres. dessa repartição, Antônio Leonardo de dtlmais tributos vinculaQo8 com 8 municipali
Kleiil, rêq\l'er ceriifiear qual (> n.o de to'doi alvarás' dade, Célio PhiDin�cheock, estabelecido com o ra

�e locali,�!lção 6, s., é devedor a F8ze!lda Munici, mo de Bar e Lanches, requer alvarâ (j� localiza
pai, Industrial Sularroz Limitada, requer certidão. ção, Olinda Hort Scbmitt, requer b.iiix8 do seu aI
se é ou nio devedora d.e. tributos mUllicip'ais, Pe vará de funcionamento, JGsé .Menel, requer bliix1l Deoreto D; 216 ;

,

dro Reng�l. réguer certidãH negativa da baixa de dos impl)sto8. Erico, Kamcheri, e,stabelecido. com O 'Prefeito Municipal de jar8gu� d-o Sul, Esti-
IJ/firma, W�lter C. Hertel, requer certidão se per- barbeir'p autôlinmo, Iréquer ßlvar� de' liclnlça. A.n� do d'e Santa Catarina, no tJ80. e exércIcio d� SU8S
,��be ou �.ão, ,q�udqu,er . renaünentQ, �udj IJl'uns. tÓDio Av�lióo Fagundes, querendo estabelec�r s.e atribui'ções, Der-ret8: .'.

-

_ ", ,

'l'equér por certidão ,,&8 �. requerente e ou não oe- como Barbeiro. Autônomo, requer alv,:,rã de hcefl- Art. L) _ Fica desdobrada. no ê()rrente ano,
v:eaqra em relação à i'mpclsto8, Artb�,r A. Mey, requer ça ,e looalizllção,. TeoaGro Zanghelihi, querendo .a contar de ·1, de março,,' a Escola. Isolada Desdra
��rt�d49 de, Que ,nada "p'ercebe peioR cf;lfres 1!{Iunt t'st!lbel.eoêr·se como moto,rista autonom,o, req�er orada. Machado de A88i.� da localidade' lie Jo,ll>
9.pals, Comp-uhJ& �áfluina8 Fama.có: requer Cßrtl' alvará de licença, Gustavo Loewen, reQuer bfuxa Pessoft' '

.

.
.

'.

��ã.� d�' c9,�8�f,u9��, ,logo e Hse B!)'rchardJ!- re,que bem eotp,o cancelamento dos impostos, Se-
"

A�t. 2,) .7 A despesa p'om o, dell,dobr�m.ebtb
:te.lJi.1'Oil ,certidli& 8� sä-o ,d�vt�dore8 em lret�çã()"d6' -bastião Pradl requer'baixli '-beÖl 'como e,áncelame-fl'" !{Cima referi�o, correrá. por cOÍl'ta'�·-il�" dotaçA,(:)
:impo�tG8, Olinda Hort Schwitt, requeJ�" c.ertiàão ,to dos im.polJto8, Jndustrial SuI8i.'ro� Limitada, re· 3. Ll-.l 02,65 âo orçamtnt() vigente. "

. " , ,

negatIva, MisaHlö beutprecht, requ�r, certidão ue, quer alvará de licença e localização p/exploraçio
.

Art. �) - �:�te Q�cre'to 6'ntra,�� er:q "�.5?r,n�gaf,iva, JO'flé Nunes, requer certia�o de cOD8truçã�, (JO ramo de Q6neficiamento de arroz,
,

data de sua publicação, revogadas 88' d18pÓSIÇO�•.
-,M-o.�6rto Zie�e�!ln�.. requer certidãQ" d� que o Peqro' Re,ngél, re,quer cancelamento, de s/älvará e ein c.ontrflrio.:.·

' ,

�eslllo e8�eve .IIisfcrl�o gel!!sa rep8r,tiçie., Al,lg�fltO Tributos Municipais, lmobiliâria Lsnzi Ltda , rdquer PaláciQ da Prefeitura Municipal de JaragüA
.-pré'w8,req.tietutIl& �,8i'tid�o Gomprova�do opaga. alvßrá de )icßilça e IOClllizIlQ��, Martim Simã� do SUl; Si de 'março de 197,1. h' ..'. " • '

,q.t9nto d? lffi'pOSto, Ber�hGldo Max Doermg, requer Sch'YV�rt�; requer prGceQer a devolução di) Impos- Ha.ns Gerblud Maye:r, .Prdelto. MUDlcliPtl
;�or c�rtl�a:? toll()g öl ,i,tnposto81 .p�,gºs" .p.el� sua to Terrtio�ial Urbàno pfigo iodev.j18tó�nt"" ,Fe!'di'-

. Nesta Diretoria de ElCpedierite, 'Edu'C8�ão;'-S8ú'fIr!DI! IQdIY�d\lal" J9�é: �enel, r,aquer c�rtlqi() de, nando �i6lk:e, �eq u�r proceder � dev?l��ão' d'o Im, ,,,de e J\8sistênc,ia Sociäl, 'Joi ,.egis\'rado e püb��Qàg,�b�lx!l, ?ustav�. �O�;!eD, requer I?orc�rtld�? qua� : po�to 1 errltorlal Utban� ,pagú lodeVldamente.· 0/ pre8epte deéreto, aos 3 I dIas do mês de marçt>do. foi.�fetuada _a b�)x:!l �e �ua flrD,lá',Olivla 010- " D E F E R I n O de 1971.. ,

.

.

'

",...wat.zkl, requ�r çer�ldãÇ) l�rorm ..ndJ� �e é ou não'
'., _ .

' , - João' Mathia8 V.erblnenn Dirétbi'
devedora a F�_�en'�ä M!Ifiicipal, ,�tí�ato. Piazera,: Bruno� <!�e8�, .requer alfafá de IIcen?a p/�o., ','.f '.

'

requer por c�rtldão qUlll8 08 profISSionaIS eadas�' Incar um tumUlo�na .sepultura ,de .E'�, p�lJ, ElVira ���_If''l''1t.tr&'do� p'ara Q pagamento dê alvará 'de 'localizaç&o Hafermann, requer h.oença p/eoDstrUlr ,um ,�au8u

�'
',',

'

no r8m'() dá Eogenhllria, Arquitetura, Agronömia. e l'éo, Rudolfo' Reif, requer licénC8 p/eonst-tUir um

JI)' IL
� o

d
..

'

�", ,-,

.

A�r�mefi:sur!l, HarcUio Spézia, rt'que� por cer!idã,O� mau8ulée, Jaraguá Veiculos �.�., ��quer licençö r
. rlnllll, ,,,!: '-JO lUllade que õâda'pê,rcijbe pél�H' cofrel! déssti repul1çãó,' p/conlltrulr um mausuléo. '

, ,
o ':',_ 141ft, �"

"

,
.

Met( �nvíöo ��n@�ot�i: Ltda, requer um'a ê,'3rtitJãó" 'COM O RE Q l.J E R \
" ,.1

- -

��__..,,�
-...... -- - ,.......� " .

iRfor�audb .'�el,é "O� n�o p6;v�d'(,lrtl d'e
'. quais9ú8r ..' .,,'. . ,'.' '-.'

"

I ! A,DV'Qtl!tDO, nOI� t�r&1 ti.
. .. "hnpoiolto8, FUmá Mód'eêta HaDum Kam�heb, réquê,r: F!l."ma Amarlo ��rtlD,I, 're.quer ballea do, �Jr�rá, de: \

.
.

I ;. G
.

_� i,. EBt er' d" ko"
.

d ". "

O.·el'tid'fí(j menê.io.nsil-dtl a.' 'ilatâ do.', 'cads8trà e .é � LIC�,nça e Localização bem Qomo exp�dlcão de, S�g ,�a,_u,_\ '>:9.�pa-uar�. a ,0,. '..0, . I�,. •
� ,. .... ç

, �r nUi' ,,' ..

ä
" J8o'elro ... urasnla . '

'.'

öêVedorà ". F�ze'.ôdà Mllolcj�a,l;�ol9 Jorg� Albanô, C' r ,I .' o, ne�8tl,v,; ,
.

, : .'
-

,

,

. ..',
"

"
.
;- l Proéß8s'm�Ótös eYaúte quaisqueJ 1!�

requ�r certldao IDformàodo 'aprovação t1Um'lote8-
,

J(l.ragu{l:dQ S�l, 13 d� abrIl de.197J
, nistêrios; Aút&r uia.'� Re<aftlçôeí'Pftbliô\.mento, if,�I!!� NUQ..,é ,FUb(j... r,eq��r .,ce�,i4iQ" de que' �,' , ,;,

'

�m :ef,i
q p

'.
nada perpebe Belos oo,f-res d�lI8a repàrtiçAo, Ede

,

. 'Deoreto D. 213' " g, .... _' .'

'

lira Alice Bruch, r.qu�r certidão in�Grmando 8e é, .0 prl"ãitö'Municipal de Jar�g\i' d� Sut, Estâ, E_Bé�Uór,ô' .C�Dtràl: .

", ,> "'f'.ou Dio_., de,!edora. �'. Fazenda. MUDlclpal, Walter dó da Santa Cátârina, no U80 é ":x!t!rc1cio de 8U8S Avemda FranklIn ß,oC1se,velt, a� � Grupo.30SOarlol1 H"rtel requerr pGr certldlo Ie é devedor ..,.' L '. "

.. "i
.

(F . 52 1894) "

aê 'qbii�'q''üü'r' imnoiliti ... Ma' is ) "S Â" 'r" r '�ê-'.' ti ,l\otrlbU1Q�e8 8 D� cl?n�G:mldade de: fllltorlzra,Q o e '

,"
9D�. ,

-

•

"

rt
i." r o ., eque. . �1'. CGnstsote- nn artlgo 6 Item, ,I da hel D. 2S1 d� 26 f '2J (J' :;.;. 39 ",

I lO

9�ar •• , é �u ni�) ,�e�tt�·o�a,d�t �,,?�to. t.J.u�,�clf�.18, dê oqtubro, di l'Q17ü.· DeÓi'eta: ", . ,,' ." Rie ie Jiu,\\íro ' " -,
,

'

p8�::b.����I�Sr:wr:s �:;'4c';��H(:Ci�� ô\�To. \�a .' 2;V�. j.} � �iGa ,ab��hß por ognt� dlt ex-ee�8� r'
.

11. S!�.ttd d. 'GtiA"�BÀltA,'
.

'

Ji&8t� S!>nn1,ohohl, r!e9..u�r certidão, de cö'nitruçäo de arr8QdÔa"aO do �or��n�� e?C..�r�l�t?", .0 .. �r�dlltjO '�""''". ,-$;'>'< ,,,,"',e ' .....' , ;",,' ""-',"" �,.. ,;i"',�<,-:;,�"••

�uillíerme Hllis, 'reqü'er por öertl\tiió' íê � dêvêdo'f lup\sm,tmta,r de C,r$ ilO,llÔO,OO (VInte mil crUZelr08
: .

-

'

f

• FazeDda Municipal Enldo' Zenk II 'tO para rsförço da Dotação S.�.5.0.14/101 d90rçamen
p' l' W

r S
'

Ai� , e, ,re.,_uer cer I
, vigente - du 'O' anDer"

'

..

�io .

<le CGDt,trução, PliUlo d91 Santo.,' te'tJue,. . por.
o

Art 2') _ E�te deÖreto enlrà ... ,,'iiI Vigdt· nll'
..,.

,.,_
. i ,

�8rtldio de que nada pttrcebe pelol cofre. desla "., d·· '"
"

:.<r;.'. I d" ti'r"p"rti�ão' M b'iitl;. & t1",a. I'",�... ' .

.. iii. t·". ,

data de eua pubhça"ioi r,eYGgada8.s IspoançV68 Lavoura, Cc:)m_rclo. 1l1;li n us r, a .'

i '" Y ,,8 u ..e lha. ""\Ja., reque. c.. r luraO iinl' 'f á .�
, -

,
- " "',

l'
"', '. .'

r�gAti�Jt. Oltmpio ,�'Fliguqdel, f'equer ",;"rtidlti de COD" �I ..

, p- 'r' ,
. M

.. 1 d Já'· Ässelhbléia- Géta Ofdll\ál'}i '
.

. oonlJt�úCãd� Dé'jb'ithe (i Gia, tEda:, requer é,,'r'tidào 'd'" \8 gi_I, �U>'ll'" ':' '�l.elt�r�: 1�1D1�lpa ..,- aragu, '

' ,Edital de Corlvoöaçã� ,

'

I. baix" Alfre"o BCan"e r.aqu""f por c t'd" o u I em., ue març() ue .... ". '.' .
" j.. _ .. " � .

""",. �'" .... u,", .., "'"
'" er I 00 I. Hanl Gerbard'; Mayer llr'êfiit&' Mfidl'êipal ,. peld ·p·"��8'éôtê tleam

.

cÓÍlvidàdô8 08.�r8. acid1�p,erc ..btt p.rGV8ntol peh.l pr.teltural\ Arthur Pedro P bli
,,'

d 't t d' t
.

.
. ", ."'!li 'U '.iI. '.. .V· il' ....,jl<.

Zimm .. m . ilqu' ," , 'i. ''('(li'' ii' r

'O'" io "'�"" ..

u �Ildo O ,presente'. ecre o nes a Ire o,ru� ö1lttis dtjstà ,�c.eda.d", ;&. �oQlP�rep,.J'!�m �, ',�Ise"tiequer�m�Dnp�! 'li"i�Ppo� c"róh o eT dq'lif L (f ..o de e�pédiànte, EducaçAo 'e ASl!listêDcia Sociak äoll1 tilêit' 6t!rsf a't11Dá'ri�� ,i; re\.lj�ar.... Iii 'i�� &éd�,,

íh '.. .

15° 08?� I) �� a nurla,.. UI- 31 dilll do mê� de.,,:Darçoid. 1971. social Jacú-Assú,' muaiclpio de Guarammm. à"
• 8r�, �-"!,i, ���u.r, s_ertlfJ.c,r .,e C:», �e�uereIU"�. 'D'o �. At.tb." ferbioéiín, Diretor em CömiliIJ,o 16 hÜ�'í \l�i. di.- 08 'lii mà.i,\ ele 191t, af'lpc '4'8 delt..
\. u 1110 eaua.trldo I rruêoàl MUOICipdt.. ' -...

.b.ti;,' f. .� ,;'j'A: ,,,,(;. liiól ' ei>i.'b·· I·nt"'" .l';\.1ida� d'" U'l'.' ; ::
". ,';' tb·are_ DU r" a. S IS "'. "r ",- �".. ,,1.

�..' .

....
� a N.§ � D A. - S' � '"

: r.. . .'. -Ileêreto n. 214
'

,1.) Ap�ovaçio do Balanço e Contai do exe�i
,r, One JOlé de ObTeIra, requer alvar. de heen· "'" �� •. alcit) ,de 1910.

.
� 'c,'

Ia p/eltltb�l!cet;.• .,.��Qi� 'i!.,pr�!e�tân,. CQ':l,Derc�al, '".
. O:�'reJeito M�nicip�l :de Jar.guá d?'SUl� �)'. '�} bl'êiçip ,:�o. tp�:,.'ê,Il!Ó r.i,�,c't�,.." .... n'. ','

{ma. A!cblnl Araldlj' requtJr ah'.r' de 1�(Sen9' e do _de. S�n,- CatarlO�, no !l10 e �xerelclO d� Stlali fi.) Assuntoa 'de iötel"ilS'ê Ja. SCici.aadi.
.

icahzM��q p;�".tt.��I.��"�,'::.I� c0I,D0, ç�st�r_e.��, A"�Ô., .trlbuI9�el�, Decereta.
,

. CC"'� , are uá do Sul, ,13 de abril de 1911 c:

'aoma,
Joio iiil ltocUiI .Mê,�lop e.í'btil'CH!Ö __!' crda., . Art: 1;) .... 'Ioa de�d�brado no corr�pte.. �Íl,tl.\, J .' ,.g

," Affc'jhà'u. wàiö"� ._ presid8nt.:,,�tt �'8ltaja! �9m.e8�rl�Órlu,lta Rna Hl:l�c1ho LUJ, a contar de 1. de ,març.o, (l curs? d. efl�OlIl1ã�I$' ,.".r'.;.,,�, :. "'"'-'".' . ,:
!t.�qUer reglstrQ �e'8, rrdeitura .lteO,llvo 8'ó l'a. di Pe. Albert� Jac'éb., .da loc&lldade de Ilha Idos AVI:s'Or Acßam· se l dlspówlçlo d08. srl .. aCI::!mo dê Engenharia Citil, Terraplenagem Boa' vista Monos. .

"

, nistas, 08 documento. a qlJe se rf'fere o artIgo. �7

tbtda; com o ramo dQ posto de ga.o,li.�a, requer A ..t. 2.). - A ,despeàa oom o desdobramento do decreto·Lei 2.621, d. 26/09/194Q.,
.

,

) .,;:..
,

j
. �

.d ö

Decreto n. 215 I \

. , o Pr·efeito Municipal de Jaraguá do Sul,' Esta
do -de Santa Catarina, no use e exereíeío -d� .m&s'
atribui.ções, Decreta: .

.

.' .

Art. 1.) - Fícs d�8dobrado D� COrrente aDO,
a .ecntar de

.. 1. de , março, 0" purso da escola isola
dà Orestês Guimarães, äe Rib'ßi'rão Grande da.Lúz .

, Art. 2,) � A despesa cóin o desdGbramentu
acima ret.erido, cGrrer.· por conta 'da dot8çl;0
3.1.1.1 02/66, d,o' drçamento vigente.1 .• ·i.

Art. 3.) - 1!!ste decreto entrar' em vigor na
data' de sóa publicação, revogadas as disposi9Õ_s
em contrário.,

Palác,io da Prefeitura. Municipal de Jaragu'
do Sul, 31 de março dé 1911. '

.

.
..

'

.' Ha.�s Gerhard (\tayer, .Prefßi.to Municipal
Nesta Diretoria de Ex,pedJ�nt.e, Ed1Jé�9ão; Saj

de e AS8i8t�ncia S,ocial, fOI ,r,egtstraU9 e pUblicadO
o presente' decreto, aós 31, dias do mês de mar\w
de 1911. ,I

João Mathias VerhlGenn, Diretor

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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C O: R R [ I O O O � p O y O .' O QUE VAI PÊLO UOIS
ANO, LI J�ItAOUA' DO SOL (SANTA CATAIl,INA) SABADO, L° DB MAIO DB 1971 N.O 2.631 VIII. a C.nV�ncãD LeDRistlca _' Encontro com lIaili

éL Paulo Moretli
, -

O T
'A'

-I 'I d'
·

N d t
.' Foi, sem dúvida algll,�a, uma alegria sem par,

r'a',nS'l O," ,n 1:1 S tr 1 a o r es- 'I n a 'podermos, eompareeer a Itaja! pars partlciparmoa
_

U
,

da VIlla Convenção dos Lions Clubes do Distrito
\ L-H:', de Santa Catarina. '

,

'C Pd' C
'

14 I' ,

' Independentemente da latisfação de rever ve-
, -

cl d
r O era 'rescer

o

o Ihqs CeLL, sempre maís noves na vivência do 8S-

na), -, ,1
'

a ' e
'

pírlto leontstíco, a' VIII.a 'Convenção Distrital veio
,

' O ministro do Planejamento, João Paulo demonstrar, uma vez maís, a pujança 8 o alto eon-

A Prefeitura MlInicipaI 4 ônibus, 17 lambretas 8
dos Reis Veloso, declarou, em recente pronun- ceíto em que é tido nosso clube de rervíço no

de Jaraguã do Sul, _

vem 2 carroças, totalizando ciamento, que a Indústria Nordestina poderá concerto da co_munid.ade. Não f�ra Isto nosso e.D
levando 8 efeito .statis- 884. Na Rua Oél, Proe. crescer à taxa média anual de 14% durante a eontro anual na� tería eonseguído levar a ItaJfd
t· li t ânsít b G' , dOI" dé d

. ..

P" did l cêrea de UiOO CeLL e Domadoras. ,lea ("'o r nSI o ur ano; ,omes e IY81ra, na eca.a que se 1!lIOla. .

ara tanto as �e I as Foi realmente um SUC8Sl0 que ano a ano se
para constatar onde se Ponte �avares �obr_ o planejadas pára Impulsionar o .desenvolvimento renová com maís- colorido e maior grandiosidade,
�:r��z:�cú�:çf:.n!o:s;!.,� ����!:eJi������fd�I:: 6::, da Região, devem ser cumpridas. As i�formações det�r��nalldo inelmiiv8" e8t�dos. ��Ilcreto� vi�ando
tistiea foi feita no períe- toméveís, 393 bicicletas, foram baseadas em .um estudo realizado pelo à. dlVls,ao do� Estado em dOIS Dísttltos, po�s nao há

do de t 1,45 a 13,45 horas, 11 eamínhõ s 153 pedes. Banco do Nordeste do Brasil em que são ana- CIdade catarínense, nem clube co� capacidade pa-e ,

,

"

,

'. . ,

' ra promover om congresso de tal .. envergadura,com a seguinte movimen- tres, 11, lambretas e 4 hsad�s. em profundidade os. diversos �spectos dada. as condições ds sua magnítude e Importân-taçãc: Rua Joinyille, na �a�roças. Na Rua Preso setoriaís da eoonorma nordestina. A agncultur:a ela. \,,-Ponte Abdon Batísta, p�s HpIt. P-:ss�a, p�rto da da região pode apresentar um crescimento anual Pasmados por certo ficaram oa itajaiensessaram 17� automõveís, Ponte Pênsíl MarIa Grub- .... ." ,

'
,

"...
44:9 blcícletas, 34 eami- ba, o .movlmento foi o médio em tõrno de 5�/o. O incremento pode ser ?c� v�r.em sua ac_olh,�dora e hospítaletra cidade. ser
nhões ,(2 pedestres 5 seduinte" 46 automóveis superíor levando-se em conta que para obten- InvadIda por leões que, �r8ças às domadof,as,

.

' , fi,. : •
'

_. ...', .,. transformaram a arena do cIrco do '''vale eneata-ômbus, 11 lambretas e, 3 44� bíelcletaa, õ eaen- �o destes d�dos foram anahsad?s os Utdl0e� da do" num imenso palco de artistas do serviç9' de-çarroçaa, num total, de nhões, 105 pedes�res 8 decada anterior: O progresso agrícola nordestino, sínteressade, armando, Das rU88 e na�. praças, nos716. No �ea�o temp01 na 10 lambretas, tot�lI�ando nos últimos anos tem sido marcante As expor- clubes e nas sociedades um imenso, cenário ealí-rua Venâncío da Silve 606, Em outra edlQa;,o lo- ,:..' -

'

.. .

.

-"., "b' -

"

'

.Pôrto, na Serraria RudoU callsaremos outras ruas taçoes de produtos nao tradicionais, tanto para doséõplco em que. a VI ra,ao e o entusíasmo re-

foi' registrado 86 sato da cidade demonstrando o Exterior como para outras "regiões do' País preseateram a tômc. de tOd08 08 encontros e pro-

móv�is,_ 670' bicicletas" 9 o movimepto_ durall,te o po�er� ser a�pli�do, abrindo novas p�rspectivas� moço;�i, Inegãvelmente, um_a ellplêndida ocasiãocammhoes, 96 pedestres, almo,o. Atingindo os mdloes, DO campo agncola e, no para que todos os leões catarinensses demonitras-
industrial, a ,economia do Nordeste como llm sem, a quantos em Itajai estavam, oslaços,de 'com
todo estará' crescendo em' média anual Ia, taxa panheirismo que unem leões do .Nort� e do. Sol,
de 10°11 ' O atinoimento desta meta pela região de Leste' a do �este no m�s�o Ideal leonistIco e

,

c.
_ _?!>�. ,,', "no mesmo enhlSIasmo contagIante pela' causa do

fará com seu creSolmento' se ,torne "compat�vel serviço desintereslilad0.
_

í
' com a evolução econômica do País.' (AABe) Não houve quem resistisse ao aCBDO acolhe-'

y "Venha buscar o Beu presente". '/ _ d,or de Itajai. nem quem/ não, se' deixasse conta-
, ' "Verdadeira peneirada de preços". giar pelas atrações peculiares da programação,
Anúneio nas rUIS,

.

CO I\. I CuniSO incluindo uma soculenta peixada, ántecedida da
anúncio nlls ,itriD8s, 'II�, M apresentação de carros alegóricos de :vários mu-

I

anúnçio na rádio... nicipios, da Qoreografia da Escola de S.mba Pro.
Sapatos por apenls cinco cruzeiros. , , te,gidos. da; Princesa, de Fiorianópolis e do desfile
_atantlS repletas de calçados. Escrevente-Datilógrafo' (IOta), apoteótico de todos os Clubes, desfile' em q'1l�,;,O
Balaios super chei6s... LioDS Clube de Jaraguá, com seu traje tipico, ca-
Gente :en,trando nas lojas... Tacterizando produtos da região, cons.eguiú. o prêw
Gente .'ai'ndo, eOIB pacote8, . EXIGI:MOS:, Curso de DatHogr&fia mJo, ,mai. "valioso flue ·88- "possa &m.bieiooar:.. a ova-

, gente revirando balaios... "Ginásio Completo
'

9ão popular vinda dos edifício., a consagração.(Ja
geote comprando... ,

Idade Superior a 18 anol massa postada nas r1:l8S, os aplausos calorosos dos
'

Mas por que Ião tão baratos " /
demais .Clubes que se curvaram à evidênoia d.

êstes cálQados? OFEREOEMOS: Ordenado inicial de Or$ 257,00 Dossa categoria impressioDante de abiscoitar p,rê·
Estarão iles fora da moda? Se.ana de 5 dias miotJ, como já houvera acontecido anteriorme,nte em
Pouco importa! Lajes e Joaçaba. Parabéns às domadoras que idea·
Pobre não segue modR� lizaram o traje. Agradecimentoá 8 Marcatto 8.A"
(Nem todol 08 ricos ia legulm). EntreTiltas para inscFlçlo BO Escritório do Capri Ltda., Oerealista Piwedo e Fábrioa Arrtlbol
O import-ante 6 que 'todol SAMAI no seguinte horário: que, de uma forma ou de outra" ,contribuiram pa-
pOliam estar calça'dos. "ra o n0880 SU88SIO 'em Itaja1.
ParabéuB IIspal.iros,,·

'

�,'
_
Dis 10,00 às,11,30 horas A VIII.II Convenção Leonística foi, pOil, Ulll

" pela' inioialita da liquidação!' , 'Dál US,OO às 18,00 hora. \ e�contro' extraordi,náriq de leões com ·um dos pe·
O importante não é p'osluir, daços mais autêntico.s e mals .,eoncllegantes des-
mas lervir. / IDscrlcões até o' dia 4 de mal. is 11,30 horas .ta ,nossa queri«la _;ianta Catarina: o vardejant., vale
Porque "major é aquêle que se�f8

-:
do Hajaf. Foi uma magnífica lição de Leonismo�em

de q.e o que é servido".'- que o calor do nOSS0 idealismo ",brasoo a todol

A Ô· I t ã numa transbordante fidelidade 80S nossos princf-.------ .....:..-.----------. maz nla n eg raç o pios, emanados cristalinamen,te da fo,nte do passa.I �

.

'

�'t _, n iIP-! ã O '. ! C', 0- n J' u-' n ta ,B ra S'I· , - P e' r 4
do e dadivosamente semeados na seara ,do ,pra,sell-

li '

,

,

' ". , ,
('

te, para a opima colheita do porvir.
! F a r m-' a"', c.- a' C e o t r a I I Foi assinado recente-I,quela vasta área. A
1 '

.,
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